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1. Kapak Sayfası

• Araştırma raporunun başlığı

• Yazar(lar)ın bağlı oldukları kurumların

• ***********************

Tez ise,

• Tezin başlığı

• Tezi hazırlayanın adı ve soyadı

• Tezin türü

• Tez danışmanının adı

• Tezin sunulduğu kurumunbulunduğu şehir, üniversite ve enstitünün adı



Tez Kapak Örneği



2. Öz (Özet)

• Araştırmayı kısaca tanıtmak üzere hazırlanan özet sayfadır. 

• Problem, amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler hakkında genel 
bilgi verir.

• Cümleler birinci tekil ve çoğul kişi kullanılmadan, edilgen çatoda ve 
geçmiş zamanda kullanılmalıdır.

• Ayrıca bilimsel araştırmalarda Türkçe «Öz» ün yanına İngilizcesi de 
hazırlanmalıdır.

• «Öz»ün sonuna anahtar kelimeler eklenmelidir.



Öz Örneği

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



Abstract Örneği

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



3. Giriş

• Araştırma problemi 

• Problemle ilgili önceki çalışmaların özetleri

• Çalışmanın hangi amaçla yapıldığı

• Çalışmanın önemi

• Çalışmanın sınırlılıkları

• Araştırma soruları

****************************

• Giriş bölümü yazılırken genelden özele olmalı

• Cümleler ve paragraflar arası geçişe dikkat edilmelidir.



Giriş Örneği

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



4. Yöntem

• araştırmaya katılanlar

• kullanılan ölçme araçları

• araştırma deseni (modeli)

• İşlem (veri analizi)



Yöntem Örneği

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



5. Bulgular
• Toplanan veriler ve 

verilerin analiz sonuçları 
sunulur.

• Araştırmanın temel 
bulguları yorumlanır.

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



6. Tartışma

• Elde edilen bulgular yorumlanır.

• Elde edilen bulgular ile önceki çalışmaların bulguları arasında 
benzerlik ve farklılıklar belirtilir.

• Araştırmacının kendi yorumu bu bölümde yazılır.

• Çalışmanın güçlü ve eksik yönleri tartışılır.

• Öneriler verilir.



Tartışma Örneği

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



7. Kaynakça

• Metin içerisinde kaynak gösterilen her bir eser «Kaynakça» 
bölümünde yazar soyadlarına göre alfabetik sırada verilir.

• Kaynakçada:
• yazarların soyadı

• yazarların adlarının baş harfleri,

• yayın tarihi

• yayın ismi

• yayın yeri

• yayıncı kurum



Kaynakça Örneği

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/278/241



Google Akademik – APA (American Psyhological Assosication) Formatı



Kaynakçada Kaynak belirtme örnekleri

Metin içi

Kaynakça

TEK YAZARLI MAKALE



Metin içi

Kaynakça

TEK YAZARLI KİTAP



Metin içi

Kaynakça

Doktora Tezi



Metin içi

Kaynakça

EDİTÖRLÜ KİTAPTAN BÖLÜM



Metin içi

Kaynakça

İKİ YAZARLI MAKALE



Metin içi

Kaynakça

ÜÇ YAZARLI MAKALE



Metin içi

Kaynakça

ÜÇ YAZARLI MAKALE



Metin içi

Kaynakça

ÜÇ YAZARLI KİTAP



Metin içi

Kaynakça

ÜÇ YAZARLI MAKALE



Metin içi

Kaynakça

İKİ YAZARLI MAKALE-İngilice



Metin içi

Kaynakça

Kongre-Sempozyum



Metin içi

Kaynakça

Çeviri Kitap



8. Ekler

• Kaynakçada sonra yer alır.

• Anket, ölçek

• İzin yazıları yer alır.







9. Tablolar/Şekiller

• Raporlarda verilerin dah düzenli ve ekonomik olması için kullanılır.

• Aynı ve benzer veriler birden fazla tabloda verilmemelidir.

• Tablo/Şekil’e metin içerisinde atıfta bulunulmalı.

• Tablonun sıra sayısına ve başlık yazı formatına dikkat edilmeli. 



Örnek 1

Örnek 2



Rapor Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Mesaj net ve anlaşılır olmalı.

• Yazım kurallarına dikkat edilmeli (noktalama işaretlerinden sonra boşluk)

• Uzun paragraflar olmamalı

• Benzer çalışmalara atıf yapılmalı

• Alıntı direk veriliyorsa 40 kelimeye kadar metin ile beraber, aksi halde yeni 
bir paragrafta verilmeli.

Aşırmacılık (plagiarism): Başka bir yazarın cümlelerini tırnak içerisinde veya 
kaynak göstermeden aynen kullanmaktadır.

Alıntı: Bir yazıya başka bir yazarın yazısından  alınmış bölümdür.




